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MERKNADER: 
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dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 
 

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelærer Åse Fauskrud med elevene 

Emma Granholm på fløyte og Astrid Haugberg Slettmyr på klarinett. 

 

Næringspris 2012 ble utdelt til Øyvind Jensen Termotransport AS. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Under sak 44/13, 45/13 og 46/13 blir det felles presentasjon fra rådmannen og ønske 

om generaldebatt med avstemming i hver sak. 

 Nils Christian Steinbakk (FL): Etterlyser protokoller fra kontrollutvalget som 

referatsak. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 
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042/13: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2013 godkjennes. 

 

 

KOM-042/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

043/13: HELHETLIG VURDERING AV DEN KOMMUNALE 

EIENDOMSFORVALTNING I FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for 

eiendomsforvaltningen fom 1 januar 2014.  

2. Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF 

3. Ordningen evalueres etter 2 år. 

4. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse 

herunder inkludert de kommunale boliger. 

5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10 

neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. 

6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens 

boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtlige kommunalt eide og innleide 

boliger. 

 

 

FOR-049/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Prosjektleder orienterte. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Den fremlagte rapport og delrapporter belyser på en god måte de utfordringer 

kommunen har innenfor forvaltningen av sine bygg og eiendommer. Rapportene tas til 

etterretning. 

 

2. Kommunestyret vedtar derfor at man innenfor nåværende personellressurser samler og 

oppretter, fom. 1. januar 2014, en egen kommunal enhet med ansvar for 

eiendomsforvaltningen. 

 

3. Enheten benevnes «Eiendomsforvaltning». 

 

4. I enheten inngår også boligkontoret med ansvar for kommunens boligsosiale tiltak 

samt helhetlig forvaltning av samtlige eide og innleide boliger. 

 

5. Før kommunestyret tar stilling til om prinsippet om kostnadsdekkende husleie skal 

innføres for den kommunale eiendomsmasse, inkludert de kommunale boliger, vil 



kommunestyret ha seg forelagt fra rådmannen en utredning som belyser hvilke 

konsekvenser dette kan få for brukere av kulturbygg, skolebygg, idrettsbygg osv., og ikke 

minst hvilke konsekvenser dette kan få for de sosialt og økonomisk vanskeligstilte i 

kommunen som brukere av kommunale boliger. Rådmannen bes også belyse hvordan 

man innenfor dette prinsipp kan videreføre ordningen med «gratis leie av kommunale 

bygg til barn og ungdom». 

 

6. Kommunestyret vedtar i prinsippet å bevilge kr. 5 mill. til ekstra vedlikeholdstiltak pr. 

år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og 

økonomiplanen. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for 

eiendomsforvaltningen fom 1 januar 2014.  

2. Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF 

3. Ordningen evalueres etter 2 år. 

4. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse 

herunder inkludert de kommunale boliger. 

5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10 

neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. 

6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens 

boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtlige kommunalt eide og innleide 

boliger. 

 

 

DRIF-074/13 VEDTAK-  13.06.2013 
 

Prosjektleder orienterte. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Den fremlagte rapport og delrapporter belyser på en god måte de utfordringer 

kommunen har innenfor forvaltningen av sine bygg og eiendommer. Rapportene tas til 

etterretning. 

 

2. Kommunestyret vedtar derfor at man innenfor nåværende personellressurser samler og 

oppretter, fom. 1. januar 2014, en egen kommunal enhet med ansvar for 

eiendomsforvaltningen. 

 

3. Enheten benevnes «Eiendomsforvaltning». 

 

4. I enheten inngår også boligkontoret med ansvar for kommunens boligsosiale tiltak 

samt helhetlig forvaltning av samtlige eide og innleide boliger. 

 

5. Før kommunestyret tar stilling til om prinsippet om kostnadsdekkende husleie skal 

innføres for den kommunale eiendomsmasse, inkludert de kommunale boliger, vil 



kommunestyret ha seg forelagt fra rådmannen en utredning som belyser hvilke 

konsekvenser dette kan få for brukere av kulturbygg, skolebygg, idrettsbygg osv., og ikke 

minst hvilke konsekvenser dette kan få for de sosialt og økonomisk vanskeligstilte i 

kommunen som brukere av kommunale boliger. Rådmannen bes også belyse hvordan 

man innenfor dette prinsipp kan videreføre ordningen med «gratis leie av kommunale 

bygg til barn og ungdom». 

 

6. Kommunestyret vedtar i prinsippet å bevilge kr. 5 mill. til ekstra vedlikeholdstiltak pr. 

år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og 

økonomiplanen. 

 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 6 stemmer mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1.  Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for 

eiendomsforvaltningen fom 1 januar 2014.  

2. Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF 

3. Ordningen evalueres etter 2 år. 

4. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse 

herunder inkludert de kommunale boliger. 

5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10 

neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. 

6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens 

boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtlige kommunalt eide og innleide 

boliger. 

 

 

KOM-043/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Rådmannen orienterte. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

1. Den fremlagte rapport og delrapporter belyser på en god måte de utfordringer 

kommunen har innenfor forvaltningen av sine bygg og eiendommer. Rapportene tas til 

etterretning. 

 

2. Kommunestyret vedtar derfor at man innenfor nåværende personellressurser samler 

og oppretter, fom. 1. januar 2014, en egen kommunal enhet med ansvar for 

eiendomsforvaltningen. 

 

3. Enheten benevnes «Eiendomsforvaltning». 

 

4. I enheten inngår også boligkontoret med ansvar for kommunens boligsosiale tiltak 

samt helhetlig forvaltning av samtlige eide og innleide boliger. 

 

5. Før kommunestyret tar stilling til om prinsippet om kostnadsdekkende husleie skal 

innføres for den kommunale eiendomsmasse, inkludert de kommunale boliger, vil 



kommunestyret ha seg forelagt fra rådmannen en utredning som belyser hvilke 

konsekvenser dette kan få for brukere av kulturbygg, skolebygg, idrettsbygg osv., og 

ikke minst hvilke konsekvenser dette kan få for de sosialt og økonomisk 

vanskeligstilte i kommunen som brukere av kommunale boliger. Rådmannen bes også 

belyse hvordan man innenfor dette prinsipp kan videreføre ordningen med «gratis leie 

av kommunale bygg til barn og ungdom». 

 

6. Kommunestyret vedtar i prinsippet å bevilge kr. 5 mill. til ekstra vedlikeholdstiltak 

pr. år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og 

økonomiplanen. 

 

Formannskapets og driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt 

for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for 

eiendomsforvaltningen fom 1 januar 2014.  

2. Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF 

3. Ordningen evalueres etter 2 år. 

4. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie innføres for den kommunale 

eiendomsmasse herunder inkludert de kommunale boliger. 

5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10 

neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. 

6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens 

boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtlige kommunalt eide og 

innleide boliger. 

 

 

044/13: ØKONOMIMELDING 1/2013  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Økonomimelding 1/2013 tas til etterretning 

 

 

FOR-050/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo på vegne av AP og H: 

Økonomimelding 1/2013 tas til orientering. 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Økonomimelding 1/2013 tas til orientering. 

 

 

KOM-044/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) og Ronny Borge (AP) foreslo: 

1. Økonomimeldingen tas til orientering. Det vedtas følgende tilleggspunkter: 



2. Det forutsettes at budsjettene på enhetene holdes innenfor tildelt ramme. 

Rådmannen skal følge den økonomiske utviklingen på alle enheter, og iverksette 

nødvendige tiltak og konsekvenser for de enheter som avviker fra budsjettet.   

3. For store personalkostnader er hovedårsaken til overforbruk på enhetene. 

Prosessen med nedbemanning og et kritisk blikk på opprettelsen av nye stillinger 

videreføres. Innen utgangen av året skal Rådmannen ha gjennomført en 

nedbemanningsprosess som gir en reduksjon på minimum 20 årsverk med virkning 

fra senest 1.1. 2014. Dette arbeidet skal skje uten bruk av oppsigelser og i nær 

dialog med de ansatte. 

4. Vikarbruk er en av årsakene til overforbruket. Det skal kun brukes vikarer når det 

er strengt nødvendig. Alle forskrifter skal følges. Rådmannen bes utrede hvorvidt 

man kan bruke pensjonister som vikarer.  

5. Rådmannen skal ved ledighet i stillinger vurdere inndragelse av stillingen ved 

hvert enkelt tilfelle eller holde stillingen vakant ut året. 

6. Det foregår nå en rekke prosjekter med prosjektstillinger. I en tid med behov for 

tilpasning av drifta, vil vi signalisere en kritisk gjennomgang av alle 

prosjektstillinger i kommunen. Vi ber rådmannen i løpet av høsten legge frem en 

sak som gir oversikt over og en vurdering av nødvendigheten av alle 

prosjektstillingene.  

7. Flere bemanningsprosjekter foregår i Fauske kommune. Disse vil alle bli vurdert i 

løpet av høsten. 

8. Fauske kommune er en IA-bedrift. Rådmannen skal starte en jobb for å 

implementere denne ordningen i større grad enn i dag, med mål om å få ned det 

legemeldte sykefraværet.  

9. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 vil vi signalisere en gjennomgang av 

tjenestetilbudet for å sikre riktig ressursbruk opp mot brukerne. Slike avklaringer 

er nødvendige for å sikre at prosentandelen av ressursene fordeles etter 

pleietyngdegruppe.  

 

AP/H’s forslag ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer avgitt for formannskapets 

innstilling. 

 

VEDTAK: 

1. Økonomimeldingen tas til orientering. Det vedtas følgende tilleggspunkter: 

2. Det forutsettes at budsjettene på enhetene holdes innenfor tildelt ramme. 

Rådmannen skal følge den økonomiske utviklingen på alle enheter, og iverksette 

nødvendige tiltak og konsekvenser for de enheter som avviker fra budsjettet.   

3. For store personalkostnader er hovedårsaken til overforbruk på enhetene. 

Prosessen med nedbemanning og et kritisk blikk på opprettelsen av nye stillinger 

videreføres. Innen utgangen av året skal Rådmannen ha gjennomført en 

nedbemanningsprosess som gir en reduksjon på minimum 20 årsverk med virkning 

fra senest 1.1. 2014. Dette arbeidet skal skje uten bruk av oppsigelser og i nær 

dialog med de ansatte. 

4. Vikarbruk er en av årsakene til overforbruket. Det skal kun brukes vikarer når det 

er strengt nødvendig. Alle forskrifter skal følges. Rådmannen bes utrede hvorvidt 

man kan bruke pensjonister som vikarer.  

5. Rådmannen skal ved ledighet i stillinger vurdere inndragelse av stillingen ved 

hvert enkelt tilfelle eller holde stillingen vakant ut året. 

6. Det foregår nå en rekke prosjekter med prosjektstillinger. I en tid med behov for 

tilpasning av drifta, vil vi signalisere en kritisk gjennomgang av alle 

prosjektstillinger i kommunen. Vi ber rådmannen i løpet av høsten legge frem en 



sak som gir oversikt over og en vurdering av nødvendigheten av alle 

prosjektstillingene.  

7. Flere bemanningsprosjekter foregår i Fauske kommune. Disse vil alle bli vurdert i 

løpet av høsten. 

8. Fauske kommune er en IA-bedrift. Rådmannen skal starte en jobb for å 

implementere denne ordningen i større grad enn i dag, med mål om å få ned det 

legemeldte sykefraværet.  

9. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 vil vi signalisere en gjennomgang av 

tjenestetilbudet for å sikre riktig ressursbruk opp mot brukerne. Slike avklaringer 

er nødvendige for å sikre at prosentandelen av ressursene fordeles etter 

pleietyngdegruppe.  

 

 

045/13: BUDSJETT 2013 - DRIFTSTILPASNINGER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre 

budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse. 

 

 

DRIF-049/13 VEDTAK-  22.05.2013 
 

Mailen Toften (H) foreslo endring i plan og kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 2. 

Ønsker å endre punktet til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 

 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 

 

H’s forslag kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

H’s forslag (egen sak) ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med H’s endringsforslag ble vedtatt med 6 mot 3 

stemmer. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre 

budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og 

kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 2. 

Endres til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 

 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 

 

 

ELD-018/13 VEDTAK-  30.05.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



UTTALELSE FRA ELDRERÅDET: 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre 

budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og 

kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 2. 

Endres til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 

 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 

 

 

FOR-051/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre 

budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og 

kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 2. 

Endres til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 

 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 

 

 

KOM-045/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å 

bedre budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og 

kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 2. 

Endres til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 

 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 

 

 

046/13: PERSPEKTIVMELDING 2014-2025  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Perspektivmeldingen tas til orientering 



2. Målsettingen om korrigert resultatgrad oppholdes for å oppnå et godt økonomisk 

fundament for fremtiden. For 2014 er målet er 1,5 prosent, og at en innen 2020 når en 

målsetting på 3 prosent. 

3. Fellesinntektene slik det fremkommer i perspektivmeldingen , unntatt statlige 

rammeoverføringer, blir benyttet som en forutsetning i økonomiplanperioden 2014-2017. 

Statlige rammeoverføringer i perioden oppdateres iht statsbudsjettet.  

4. Budsjettrammen 2014 for alle resultatenhetene samlet er 460,6 mill. kroner.  

5. Rådmannen fordeler totalrammen på de enkelte resultatenhetene, slik at 

rammebudsjettering kan gjennomføres. 

 

 

FOR-052/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

To første pkt. i rådmannens innstilling vedtas. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Perspektivmeldingen tas til orientering 

2. Målsettingen om korrigert resultatgrad oppholdes for å oppnå et godt økonomisk 

fundament for fremtiden. For 2014 er målet er 1,5 prosent, og at en innen 2020 når en 

målsetting på 3 prosent. 

 

 

KOM-046/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 30 mot 1 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Perspektivmeldingen tas til orientering 

2. Målsettingen om korrigert resultatgrad oppholdes for å oppnå et godt økonomisk 

fundament for fremtiden. For 2014 er målet er 1,5 prosent, og at en innen 2020 når 

en målsetting på 3 prosent. 

 

 

047/13: HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I SULITJELMA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Helse og omsorgstjenester i Sulitjelma ivaretas i fremtiden gjennom hjemmebaserte 

tjenester. Det etableres det 4-6 boenheter i form av omsorgsboliger i Sulitjelma. 

2. Legetjenesten i Sulitjelma videreføres ikke. 

3. Rådmann framlegger i egen sak til Kommunestyre, en driftsplan for hjemmebaserte 

tjenester i Sulitjelma. 

4. Spørsmålet vedrørende evt bruk av nåværende lokaliteter for «Sagatun Helse og 

sosialsenter» som omsorgsbolig, gjennomgås og utredes som del av ovennevnte. 

 

 



DRIF-048/13 VEDTAK-  22.05.2013 
 

Anne Grethe Lund (AP) foreslo: 

Sagatun Helse- og Sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes 

omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og tilbakeføres som tidligere. Rådmannen 

bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og 

finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

 

AP’s forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Sagatun Helse- og Sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes 

omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og tilbakeføres som tidligere. Rådmannen 

bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og 

finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

 

ELD-017/13 VEDTAK-  30.05.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

UTTALELSE FRA ELDRERÅDET: 

Sagatun Helse- og Sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes 

omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og tilbakeføres som tidligere. Rådmannen 

bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og 

finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

 

KOM-047/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Per-Gunnar K. Skotåm (R) foreslo: 

Legetjenesten i Sulitjelma videreføres snarest mulig. 

 

Arnt Pedersen (H) foreslo: 

Rådmannens forslag med følgende pkt. 1: 

Helse og omsorgstjenester i Sulitjelma ivaretas i fremtiden gjennom hjemmebaserte 

tjenester. Det vurderes, etter behov, å etablere 4-6 boenheter i form av omsorgsboliger 

i Sulitjelma. 

 

H’s forslag fikk 7 stemmer og ble forkastet. 

R’s forslag fikk 11 stemmer og ble forkastet. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 8 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Sagatun Helse- og Sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes 

omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og tilbakeføres som tidligere. 



Rådmannen bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av Sagatun med 

kostnadsoverslag og finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

 

048/13: HØRING AV FORSLAG ENDRINGER I FORSKRIFT FOR BRUK AV 

MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG SAMT 

INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORDNING MED 

ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune søker deltakelse i nytt kommunalt forsøk med snøscooterløyper i 

perioden 2014 til 2018. 

 

2) Arbeidet med kommunedelplan med tema motorferdsel stilles i bero inntil videre. 

 

 

PLUT-050/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Ari Tollånes (H) fremmet forslag på vegne av AP og H: 

3. Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelsen fra USS. 

 

4. Kommunestyret vedtar følgende uttalelse vedrørende høring av forslag endring i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann: 

Fauske kommune er en av 7 kommuner som deltar i nåværende forsøksordning med bruk 

av motorkjøretøy i utmark /etablering av scooterløyper. 

Fauske kommune har i den forbindelse utarbeidet en egen plan for dette formålet, 

motorferdselsplan, som tilrettelegger for scooterløyper etter bestemte traseer til 

fritidsbebyggelse. 

 

I den forbindelse har fylkesmann, etter vedtak i kommunestyre, åpnet for å anlegge en 

turist/tilknytningsløype til det Svenske løypenett. Fauske er en grense kommune og 

denne tilknytningsløypa er forholdsvis kort og det er godt samarbeid om dette med 

nabokommunen på Svensk side. 

 

Denne ordningen har kommunen god erfaring med, og motorferdsel har blittbegrenset til 

en liten del av kommunens friluftsarealer. 

Inneværende ordning har ikke vært evaluert fra direktoratet siden 2006, det burde vært 

tatt en nøye evaluering av forsøksordningen for å få med noen erfaringer inn i den nye 

forsøksordningen. 

 

1. Fornøyelseskjøring med scooter i næringsøyemed bør tilrettelegges etter bestemte 

løypetraseer der det også er mulig å kjøre både i grupper og enslig scooter. 

Dette vil føre til at næringer kan leie ut scooter til enkelt personer som kan ferdes i 

oppmerket trase inntegnet på kart. 

Tilførselsløype fra reiselivsbedrifter som ligger i nærheten til løype lagt etter 

bestemmelse i 1.ledd må kommunene legge inn i sine planer. Dette må gjøres slik at 

bedrifter slipper å søke dispensasjon og det blir en mer forutsigbar ordning for 

reiselivsbedriftene som vil benytte seg av denne ordningen Fauske kommune har god 

erfaring med en slik ordning tilrettelagt i turistløypa. 

 



2.I forslaget foreslår departementet at kryssing av grensen til Sverige skal skje ved 

offentlig vei. 

Dette vanskeliggjør og i enkelte tilfeller utelukker, innlandskommuner som grenser til 

Sverige, for å tilrettelegge for tilførselsløype til Svensk løypenett da det er langt mellom 

offentligvei mellom disse to land, og dessuten vil løypene bli uforholdsmessig lang. 

Det må derfor i forskriften ikke settes krav til kryssing av grensen ved offentlig vei . 

 

3.I forskriften må det tydelig fremkomme kommunens mulighet gjennom plan å legge til 

rette for scootertraseer som i arealplan er avsatt til hytter og annen fritidsbebyggelse. 

 

4. Det må fremkomme av forskriften kommunenes selvråderett til å planlegge 

motorferdsel i utmark innenfor kommunens frilufts/utmarksarealer med formål å 

kanalisere scooterkjøring til bestemte traseer, som i vare tar alle former for friluftsliv. 

 

5. Kommunen forutsetter at den nye forsøksordningen avløser uten opphold inneværende 

ordning. Det vil for de 7 kommunene som deltar i inneværende ordning være en god 

videreføring av det som kommunene har deltatt i. 

 

 

AP/H’s forslag pkt. 3 og 4 og rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune søker deltakelse i nytt kommunalt forsøk med snøscooterløyper i 

perioden 2014 til 2018. 

 

2) Arbeidet med kommunedelplan med tema motorferdsel stilles i bero inntil videre. 

 

3) Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelsen fra USS. 

 

4) Kommunestyret vedtar følgende uttalelse vedrørende høring av forslag endring i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann: 

Fauske kommune er en av 7 kommuner som deltar i nåværende forsøksordning med 

bruk av motorkjøretøy i utmark /etablering av scooterløyper. 

Fauske kommune har i den forbindelse utarbeidet en egen plan for dette formålet, 

motorferdselsplan, som tilrettelegger for scooterløyper etter bestemte traseer til 

fritidsbebyggelse. 

 

I den forbindelse har fylkesmann, etter vedtak i kommunestyre, åpnet for å anlegge en 

turist/tilknytningsløype til det Svenske løypenett. Fauske er en grense kommune og 

denne tilknytningsløypa er forholdsvis kort og det er godt samarbeid om dette med 

nabokommunen på Svensk side. 

 

Denne ordningen har kommunen god erfaring med, og motorferdsel har blittbegrenset 

til en liten del av kommunens friluftsarealer. 

Inneværende ordning har ikke vært evaluert fra direktoratet siden 2006, det burde 

vært tatt en nøye evaluering av forsøksordningen for å få med noen erfaringer inn i 

den nye forsøksordningen. 

 



1. Fornøyelseskjøring med scooter i næringsøyemed bør tilrettelegges etter bestemte 

løypetraseer der det også er mulig å kjøre både i grupper og enslig scooter. 

Dette vil føre til at næringer kan leie ut scooter til enkelt personer som kan ferdes i 

oppmerket trase inntegnet på kart. 

Tilførselsløype fra reiselivsbedrifter som ligger i nærheten til løype lagt etter 

bestemmelse i 1.ledd må kommunene legge inn i sine planer. Dette må gjøres slik at 

bedrifter slipper å søke dispensasjon og det blir en mer forutsigbar ordning for 

reiselivsbedriftene som vil benytte seg av denne ordningen Fauske kommune har god 

erfaring med en slik ordning tilrettelagt i turistløypa. 

 

2. I forslaget foreslår departementet at kryssing av grensen til Sverige skal skje ved 

offentlig vei. 

Dette vanskeliggjør og i enkelte tilfeller utelukker, innlandskommuner som grenser til 

Sverige, for å tilrettelegge for tilførselsløype til Svensk løypenett da det er langt 

mellom offentligvei mellom disse to land, og dessuten vil løypene bli 

uforholdsmessig lang. 

Det må derfor i forskriften ikke settes krav til kryssing av grensen ved offentlig vei  

 

3. I forskriften må det tydelig fremkomme kommunens mulighet gjennom plan å 

legge til rette for scootertraseer som i arealplan er avsatt til hytter og annen 

fritidsbebyggelse. 

 

4. Det må fremkomme av forskriften kommunenes selvråderett til å planlegge 

motorferdsel i utmark innenfor kommunens frilufts/utmarksarealer med formål å 

kanalisere scooterkjøring til bestemte traseer, som i vare tar alle former for friluftsliv. 

 

5. Kommunen forutsetter at den nye forsøksordningen avløser uten opphold 

inneværende ordning. Det vil for de 7 kommunene som deltar i inneværende ordning 

være en god videreføring av det som kommunene har deltatt i. 

 

 

KOM-048/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune søker deltakelse i nytt kommunalt forsøk med snøscooterløyper i 

perioden 2014 til 2018. 

 

2) Arbeidet med kommunedelplan med tema motorferdsel stilles i bero inntil videre. 

 

3) Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelsen fra USS. 

 

5) Kommunestyret vedtar følgende uttalelse vedrørende høring av forslag endring i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann: 

Fauske kommune er en av 7 kommuner som deltar i nåværende forsøksordning 

med bruk av motorkjøretøy i utmark /etablering av scooterløyper. 

Fauske kommune har i den forbindelse utarbeidet en egen plan for dette formålet, 

motorferdselsplan, som tilrettelegger for scooterløyper etter bestemte traseer til 

fritidsbebyggelse. 



 

I den forbindelse har fylkesmann, etter vedtak i kommunestyre, åpnet for å anlegge 

en turist/tilknytningsløype til det Svenske løypenett. Fauske er en grense 

kommune og denne tilknytningsløypa er forholdsvis kort og det er godt samarbeid 

om dette med nabokommunen på Svensk side. 

 

Denne ordningen har kommunen god erfaring med, og motorferdsel har 

blittbegrenset til en liten del av kommunens friluftsarealer. 

Inneværende ordning har ikke vært evaluert fra direktoratet siden 2006, det burde 

vært tatt en nøye evaluering av forsøksordningen for å få med noen erfaringer inn i 

den nye forsøksordningen. 

 

1. Fornøyelseskjøring med scooter i næringsøyemed bør tilrettelegges etter 

bestemte løypetraseer der det også er mulig å kjøre både i grupper og enslig 

scooter. 

Dette vil føre til at næringer kan leie ut scooter til enkelt personer som kan ferdes i 

oppmerket trase inntegnet på kart. 

Tilførselsløype fra reiselivsbedrifter som ligger i nærheten til løype lagt etter 

bestemmelse i 1.ledd må kommunene legge inn i sine planer. Dette må gjøres slik 

at bedrifter slipper å søke dispensasjon og det blir en mer forutsigbar ordning for 

reiselivsbedriftene som vil benytte seg av denne ordningen Fauske kommune har 

god erfaring med en slik ordning tilrettelagt i turistløypa. 

 

2. I forslaget foreslår departementet at kryssing av grensen til Sverige skal skje ved 

offentlig vei. 

Dette vanskeliggjør og i enkelte tilfeller utelukker, innlandskommuner som 

grenser til Sverige, for å tilrettelegge for tilførselsløype til Svensk løypenett da det 

er langt mellom offentligvei mellom disse to land, og dessuten vil løypene bli 

uforholdsmessig lang. 

Det må derfor i forskriften ikke settes krav til kryssing av grensen ved offentlig vei  

 

3. I forskriften må det tydelig fremkomme kommunens mulighet gjennom plan å 

legge til rette for scootertraseer som i arealplan er avsatt til hytter og annen 

fritidsbebyggelse. 

 

4. Det må fremkomme av forskriften kommunenes selvråderett til å planlegge 

motorferdsel i utmark innenfor kommunens frilufts/utmarksarealer med formål å 

kanalisere scooterkjøring til bestemte traseer, som i vare tar alle former for 

friluftsliv. 

 

5. Kommunen forutsetter at den nye forsøksordningen avløser uten opphold 

inneværende ordning. Det vil for de 7 kommunene som deltar i inneværende 

ordning være en god videreføring av det som kommunene har deltatt i. 

 

 

049/13: PRINSIPPVEDTAK OM UTREDNING AV DELVIS 

BOMPENGEFINANSIERING AV NY VEG MED TILHØRENDE 

RUNDKJØRINGER PÅ RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 



1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

3. Fauske kommune er villig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle 

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

PLUT-037/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Kjetil Sørbotten (FL) og Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo følgende endring i pkt. 

1: 

Fauske kommune ber om at Statens Vegvesen arbeider videre med utredning av ny veg 

med tilhørende rundkjøringer på RV 80 Vestmyra – Klungset. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 og 3 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

3. Fauske kommune er villig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle 

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

FOR-053/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende endring i pkt. 1: 

Fauske kommune ber om at Statens Vegvesen arbeider videre med utredning av ny veg 

med tilhørende rundkjøringer på RV 80 Vestmyra – Klungset. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for 

FL’s forslag pkt. 1. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

3. Fauske kommune er villig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle 

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

KOM-049/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende endring i pkt. 1: 

Fauske kommune ber om at Statens Vegvesen arbeider videre med utredning av ny 

veg med tilhørende rundkjøringer på RV 80 Vestmyra – Klungset. 

 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 18 mot 10 stemmer avgitt for FL’s 

forslag pkt. 1. 

Formannskapets innstilling pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

3. Fauske kommune er villig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de 

aktuelle sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

050/13: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012.  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

For skolene i Fauske er det et mål at vi samlet sett skal være på nasjonalt nivå eller 

bedre for alle sammenlignbare kategorier innenfor skoleverket. 

 

 

DRIF-075/13 VEDTAK-  13.06.2013 
 

Arnt Pedersen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder 

i rapporten. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 



 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

For skolene i Fauske er det et mål at vi samlet sett skal være på nasjonalt nivå eller 

bedre for alle sammenlignbare kategorier innenfor skoleverket. 

 

Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder 

i rapporten. 

 

 

KOM-050/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

For skolene i Fauske er det et mål at vi samlet sett skal være på nasjonalt nivå eller 

bedre for alle sammenlignbare kategorier innenfor skoleverket. 

 

Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder 

i rapporten. 

 

 

051/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 

som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-034/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 



som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

KOM-051/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 

som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

052/13: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12, godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Storgata 98 med følgende 

endringer i planbestemmelsene: 

 

Bestemmelsenes § 3.1, endring av avsnitt a, lydende slik:  

a) Eksisterende bygning F/K/V-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende 

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av 

bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og 

materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m
2
.  

. 

 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 settes følgende krav: 

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 

0,5 m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 

673/1385 til E6. 

 

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

b) Fylling/fyllingsfot mot FRLV-1 og motfylling i FRLV-1 skal ligge innenfor planens 

begrensning. 

 



 

PLUT-035/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12, godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Storgata 98 med følgende 

endringer i planbestemmelsene: 

 

Bestemmelsenes § 3.1, endring av avsnitt a, lydende slik:  

a) Eksisterende bygning F/K/V-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende 

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av 

bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og 

materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m
2
.  

. 

 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 settes følgende krav: 

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 

0,5 m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 

673/1385 til E6. 

 

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

b) Fylling/fyllingsfot mot FRLV-1 og motfylling i FRLV-1 skal ligge innenfor planens 

begrensning. 

 

 

KOM-052/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12, godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Storgata 98 med følgende 

endringer i planbestemmelsene: 

 

Bestemmelsenes § 3.1, endring av avsnitt a, lydende slik:  

c) Eksisterende bygning F/K/V-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende 

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av 

bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og 

materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m
2
.  

. 

 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 settes følgende krav: 

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 

0,5 m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 

673/1385 til E6. 

 



Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

d) Fylling/fyllingsfot mot FRLV-1 og motfylling i FRLV-1 skal ligge innenfor planens 

begrensning. 

 

 

053/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SOLBAKK GÅRD, 56/3  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til områderegulering for Solbakk gård, 56/3. 

 

Revidert plankart av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser 

av 07.05.2013 godkjennes. 

 

Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien. 

 

  

PLUT-045/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til områderegulering for Solbakk gård, 56/3. 

 

Revidert plankart av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser 

av 07.05.2013 godkjennes. 

 

Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien. 

 

 

KOM-053/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til områderegulering for Solbakk gård, 56/3. 

 

Revidert plankart av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser 

av 07.05.2013 godkjennes. 

 

Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien. 

 

 

054/13: TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tilleggslån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere ny 

hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 



 

 

PLUT-038/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tilleggslån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere ny 

hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 

 

FOR-055/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tilleggslån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere ny 

hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 

 

KOM-054/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tilleggslån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere 

ny hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 

 

055/13: FOLKEHELSEUTVALG I FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 
Folkehelseutvalget i Fauske kommune er representert med: 
 

1. To politisk representanter oppnevnt av formannskapet. 

2. To administrative representanter oppnevnt av rådmannen. 

3. Folkehelserådgiver Irene Larssen. 

 

 

FOR-063/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Folkehelseutvalget i Fauske kommune er representert med: 
 

1. To politisk representanter oppnevnt av formannskapet. 

2. To administrative representanter oppnevnt av rådmannen. 

3. Folkehelserådgiver Irene Larssen. 



 

 

KOM-055/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Folkehelseutvalget i Fauske kommune er representert med: 
 

1. To politisk representanter oppnevnt av formannskapet. 

2. To administrative representanter oppnevnt av rådmannen. 

3. Folkehelserådgiver Irene Larssen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


